
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser av rollstress hos 

beteendevetarstudenter på Mälardalens 

högskola 

  

 

  

Eleonore Hedin och Malin Westerdahl 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kandidatuppsats i psykologi, HT 2016 

Kurskod: PSA120 

Program: Beteendevetenskapliga programmet 

Handledare: Magnus Elfström 

Examinator: Jakob Eklund  

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Avdelningen för psykologi 



 
 

  



1 
 

Upplevelser av rollstress hos beteendevetarstudenter på  

Mälardalens högskola 

  

Eleonore Hedin och Malin Westerdahl 

  

  

Den rollstress som uppkommer i bristen på koppling mellan teori och 

praktik har varit underlag för studier av studenter på flera 

utbildningsprogram. Syftet med denna studie var att undersöka 

beteendevetarstudenter på Mälardalens högskola, med fokus på deras 

upplevelser av att utbildningen inte leder till en specifik yrkesroll. 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer utfördes med 15 

beteendevetarstudenter. Analysens meningskoncentrering genererade 

tre teman, ambivalens och stärkt initiativförmåga upplevde 15 

studenter och svårigheter att omsätta teorin i praktik uppfattades av 14 

studenter. Ambivalensen gällde utbildningens bredd som både 

skapade möjligheter men samtidigt bidrog till en otydlighet inför 

framtida yrkesroller. Stärkt initiativförmåga handlade om att 

studenterna lärt sig skapa egna erfarenheter i brist på praktik. 

Svårigheter att omsätta teorin i praktiken gällde att de saknade 

kopplingen mellan studier och arbetsliv. Inför framtida studier 

uppmanas det att jämföra beteendevetarstudenter från andra 

högskolor där det finns praktik och jämföra resultatet för att se om 

praktiken tillför ytterligare färdigheter.  
 

Keywords: academic stress, role stress, post-graduation plans, 

university students 

 

 

Inledning 

 

Stress vid akademiska studier 

 

Att studera på högskola eller universitet är något många väljer att göra för att få ett mer 

kvalificerat, välbetalt och meningsfullt jobb (Chou, Chao, Yang, Yeh, & Lee, 2011). För 

många innebär högskolestudier en period av utmaningar, prestation, stress och samtidigt både 

personlig och professionell utveckling. Att börja studera på högskola eller universitet är en 

process som innebär stora förändringar och som ställer nya krav på individen, inte minst på 

grund av övergången från gymnasiet till en högre utbildning. Några av de krav som 

uppkommer i samband med högskolestudier är bland annat att individen förväntas vara mer 

självständig och ta eget ansvar (Sousa, Soares, Coelho, Faria, & Marques, 2015). 

Flera forskare har undersökt och uppmärksammat kopplingen mellan studier och stress. I 

en studie definieras stress som en individs psykologiska reaktion på en krävande situation, 

där individen bedömer sin psykiska och fysiska förmåga att hantera situationen (Pozos-

Radillo, Predciado-Serrano, Acosta-Fernández, Aguilera-Velasco, & Delgado-García, 2014).  

Enligt Levi (2001) kan stress definieras på en mängd olika sätt då allas upplevelser är olika. 

Vidare beskriver Levi (2001) att stress, inom biologin, kan ses som en process hos människan 

som anpassas efter sociala, psykiska och fysiska krav samt påfrestningar. Detta stärks av Lin 
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och Haungs (2013) forskning om de stressorer som uppstår i samband med högskolestudier, 

de förklarar precis som Levi (2001) att det handlar om yttre och inre krav som påverkar 

människan. En stressor är en situation eller upplevelse som uppfattas som krävande och 

skapar stress hos människan. Stressen som upplevs beror inte enbart på situationen utan även 

på uppvarvningen, det vill säga om upplevelsen är förenad med affekter (Levi, 2001). 

Stress är något som förekommer i alla aspekter och skeden av livet men är väldigt 

koncentrerad och påtaglig vid högskole- och universitetsstudier (Beiter, Nash, McCrady, 

Rhoades, Linscomb, Clarahan, & Sammut, 2014). Enligt Kausar (2010) och Sousa et al. 

(2015) kan den stress som upplevs i samband med studier benämnas akademisk stress och 

den relaterar till hela processen av vad det innebär att studera; att lära sig nya saker, att 

anpassa sig till en ny miljö och ett nytt system, osäkerhet inför förändringar och krav på att 

prestera samt utvecklas under strikta former. 

I en studie av Chou et al. (2011) undersöktes vilka krav som är vanliga vid akademiska 

studier, där rapporterades att stressen orsakas av kraven på att prestera samt att försöka leva 

upp till de förväntningar studenterna hade på sig. Studenterna upplevde förväntningar från 

föräldrarna och skolan som var kopplad till deras akademiska prestation och framgång. Det 

fanns även en inre förväntan över att klara sina studier och lyckas med sin utbildning. I en 

annan studie gällande samma tema fann Beiter et al. (2014) att de faktorer som övervägande 

orsakade stress enligt studenterna var att leva upp till de lärandemål utbildningen ställer, att 

lyckas med studierna samt tankar och oro inför framtiden. Den akademiska stressen kopplas 

därmed inte enbart till studierna utan även till vad som ska hända efter examen, många 

studenter väljer att studera på grund av de jobbmöjligheter som en utbildning skapar 

förutsättningar för. Vidare menar Beiter et al. (2014) att målet med att studera kan vara att nå 

någon form av personlig framgång och att många anser att en utbildning kan vara nyckeln till 

framgång senare i livet. Ansvaret för framtida möjligheter till jobb ligger följaktligen på 

individen själv men Beiter et al. (2014) menar att det finns ett behov av att utbildningen eller 

universitetet hjälper studenten att förbereda sig inför det kommande arbetslivet. Vidare 

poängterades att en utbildning borde innebära att studenterna får med sig de verktyg som 

behövs för att klara av studierna men även för att sedan få och rent praktiskt kunna utföra 

relevanta jobb efter examen. 

 

 

Bristen på koppling mellan teori och praktik skapar en rollstress 
  

Det flera studier påvisat som en brist i yrkesförberedande utbildningar är kopplingen mellan 

teori och praktik (Engelberg & Limbach-Reich, 2015; Hopmann, 2009; Tiboris & Danforth, 

2016). Detta påstående styrks av Bates et al. (2010) som i sin studie om socionomer kom 

fram till att ett praktiskt lärande är nyckeln till professionell utveckling. De såg i sin studie att 

en stor del av inlärningen sker på arbetsplatsen när studenterna kommer ut och praktiserar. I 

en liknande studie av Engelberg och Limbach-Reich (2015) som också studerade socionomer 

beskrevs det att universitetet har ett ansvar vid övergången från studier till arbetsliv. Detta på 

grund av att studenterna förväntas ha tillgodogjort sig de färdigheter som behövs för att 

kunna bemöta människor i olika situationer. 

I en studie av Hopmann (2009) uppmärksammades vikten av samspelet mellan teori och 

praktik och att det generellt i utbildningssyfte behöver läggas ett större fokus på kopplingen 

mellan dessa. Samtidigt framkom det i studien att kopplingen mellan teori och praktik 

handlar om en djup förståelse i att kunna omsätta kunskapen i praktiken. Vidare beskrivs att 

teorier kan förbereda studerande inför de praktiska momenten men de kan inte ensamt ge de 

nödvändiga färdigheter som krävs utan behöver kombineras med praktisk erfarenhet 

(Hopmann, 2009). 
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Ytterligare studier har uppmärksammat vikten av en koppling mellan det teoretiska och det 

praktiska i yrkesförberedande utbildningar samt att förbereda studenterna inför sitt 

kommande yrkesliv (Bovier & Perneger, 2007; Ketonen et al., 2015; Sun, Gao, Yang, Zang 

& Wang, 2015). I en studie av Bovier och Perneger (2007) gällande läkarstudenters 

färdigheter rapporterade många av dem att de upplevde en osäkerhet och ambivalens i hur de 

skulle kunna leva upp till de krav som ställs från utbildningen men också på sitt framtida 

yrkesutövande. Vidare uppgav studenterna att de kände en rädsla över att kanske inte kunna 

leva upp till de krav de har på sig efter avslutad utbildning. Denna osäkerhet kan i sin tur leda 

till sämre prestation i yrkesutövandet samt en känsla av att inte vara tillfreds med sitt yrke 

eller i sin yrkesroll (Bovier & Perneger, 2007). En studie av Ketonen et al. (2015) påvisade 

att det inom studiens alla akademier, juridik, teologi och naturvetenskap, fanns ett stort behov 

av och önskemål om att studenter borde få en mer praktisk kunskap kopplad till sin framtida 

yrkesroll. 

I en studie utförd av Sun et al. (2015) undersöktes sjuksköterskestudenters upplevelser av 

praktik och praktisk förlagd utbildning. Där framkom att studenterna ofta upplevde en stark 

stress relaterad till sin framtida yrkesroll. Denna stress kan kopplas till deras osäkerhet inför 

att praktisera och utföra det de studerat till. Studenterna upplevde ett glapp mellan 

utbildningens teoretiska kunskap och yrkesrollen de förväntas kunna utföra efter avslutade 

studier. Rollstress kan enligt Sanaz (2011) definieras som stress relaterad till yrkesutförandet 

eller yrkesrollen. Vidare menar Chang, Med och Hancock (2003) att rollstress uppkommer 

när individen förväntas prestera mer än vad den faktiskt är kapabel att genomföra. Detta kan 

kopplas tillbaka till de studenter som uppgav att de inte kände sig redo eller kompetenta nog 

att möta arbetsmarknadens krav. 

 

 

Socialt arbete 

 

I en studie av Stanley och Bhuvaneswari (2015) undersöktes de krav som upplevs av 

studenter på socionomprogrammet. Socionomprogrammet och andra liknande utbildningar 

som leder till yrken med bemötande av och stöd till människor i utmanande situationer är 

både ett fysiskt och psykiskt krävande arbete. Det ställs höga krav på dem som ska utföra 

arbetet med människor, därför är praktiken ett viktigt moment i utbildningen av socionomer. I 

praktiken utsätts studenterna för stressfyllda situationer och bedöms bland annat utifrån sin 

förmåga att agera professionellt (Stanley & Bhuvaneswari, 2015). Trots den stress som 

rapporterats i samband med yrket är socialt arbete fortfarande populärt och en utbildning som 

lockar till sig många studenter. Det finns höga förväntningar på studenterna i samband med 

deras praktik vilket enligt Stanley och Bhuvaneswari (2015) även bidrar till att de studenter 

som läser sista året upplever en större stress på grund av att de snart ska ut i arbetslivet och 

leva upp till de arbetslivs förväntningar som ställs på dem. 

En annan studie visade att studenter på utbildningen för socialt arbete upplevde en stress 

över att de inte kunde applicera sin teoretiska kunskaper när de var ute på arbetsplatser och 

praktiserade. Detta resultat påvisade vikten av att få relevant teoretisk kunskap inför de 

praktiska moment studenterna förväntas genomföra i praktiken och även senare i yrkeslivet 

(Knight, 2015). 

Tham och Lynch´s (2014) studie visade att det fanns en stark önskan hos studenter att ha 

mer tid ute på fältet och att få fler praktiskt inriktade moment i sin utbildning. Flertalet 

studenter uppfattade sig som oförberedda inför sitt kommande arbetsliv och de anställningar 

de förväntades vara utbildade för. Denna studie undersökte specifikt studenter på 

socionomprogrammet och många av studenterna rapporterade att de hade valt programmet 
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för dess bredd. De ansåg att utbildningen gav många olika jobbmöjligheter efter examen som 

berörde området att arbeta med människor. 

En studie av Pösö och Forsman (2013) rapporterade om vikten av att studenter och 

specifikt i detta fall studenter inom socialt arbete får en realistisk uppfattning om sitt framtida 

arbete. Studenter behöver vara förberedda inför sitt yrke och förstå vad det kommer att kräva 

av dem. I resultatet av denna studie fann man att nyexaminerade studenter behövde 

ytterligare färdigheter än de som utbildningen gett dem (Pösö och Forsman, 2013). Vikten av 

förberedelse inför yrkeslivet framkom även i en studie om psykologer och psykologstudenter. 

Där framkom att yrkeslivet som psykolog innebar både stressorer och påfrestningar som 

studenterna borde vara förberedda på samt ha färdigheter inom för att klara av (Zhong, 

Zheng, Chen, Gao, Zhang & Wang, 2016). 

 

 

Beteendevetenskapliga programmet 
  

En utbildning som likt socionomprogrammet inriktar sig mot och förbereder studenterna för 

att arbeta med människor är det beteendevetenskapliga programmet. Ett utbildningsprogram 

innebär en samling av obligatoriska och valbara kurser som ger en examen inom ett av de 

beteendevetenskapliga ämnena. Det finns utbildningar på grundnivå som leder till en 

kandidatexamen och påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå som kan leda till en 

magister- eller masterexamen (http://mdh.se/utbildning/program/utbildningsplaner-1.44892? 

kod=904). 

Det beteendevetenskapliga programmet är ett treårigt kandidatprogram som inriktar sig 

mot att studera och förstå det mänskliga beteendet ur olika perspektiv. Vidare studeras hur 

människan påverkas av sin omgivning på ett socialt, samhälleligt, biologiskt och kulturellt 

plan. En beteendevetenskaplig utbildning leder ofta till arbeten med människor, det kan vara i 

syfte att vägleda, informera, hjälpa, stötta eller coacha (http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-

SGBEV).  

På Mälardalens högskola grundas det beteendevetenskapliga programmet på tre 

huvudområden som består av pedagogik, sociologi och psykologi. Dessa tre huvudområden 

ger utbildningen en utgångspunkt som syftar att koppla studierna till arbetslivet, ge 

färdigheter inom kommunikation och att se hälsa ur ett bredare perspektiv 

(http://www.mdh.se/utbildning/program/beteendevetenskap-vasteras). 

 I programmet får studenten välja en inriktning och fördjupa sig inom ett av de tre 

huvudområdena. Utbildningen bidrar till studentens utveckling där de får färdigheter i kritiskt 

tänkande, strukturering av arbetsuppgifter, självständigt redogöra problemlösningar samt en 

förmåga att genomföra bedömningar på olika nivåer. Detta utvecklar ett synsätt som bidrar 

till ett bredare perspektiv där studenten kan se och förstå motiv ur flera olika synvinklar. 

Dessa förutsättningar ger studenten möjlighet till reflektion och förståelse för andra och kan 

bidra med kunskap och kompetens på en framtida arbetsplats (http://www.mdh.se/utbildning/ 

program/beteendevetenskap-vasteras). 

Utbildningens bredd ger möjlighet för en beteendevetare att verka inom flera olika 

sektorer på arbetsmarknaden. Det beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens 

högskola har ingen verksamhetsförlagd praktik vilket kan ses i relation till de utbildningar 

som är liknande det beteendevetenskapliga programmet, det vill säga socionomprogrammet, 

personalvetarprogrammet och folkhälsoprogrammet som alla har praktik som ett obligatoriskt 

moment i utbildningen (http://www.mdh.se/utbildning/halsa-valfard, https://www.oru.se/ 

utbildning/program/1718/?pid=712). Detta innebär att studenterna inte får praktisera sina 

kunskaper och färdigheter i praktiken. Dessutom kan en avsaknad av praktik leda till en 

osäkerhet bland såväl studenter som arbetsgivare angående studenternas anställningsbarhet. 
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Konsekvenserna av att inte erbjuda studenter praktik stöds även av en intern uppföljning av 

studenter som påbörjade det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola 

1999-2003 (Gustafsson, 2009). Viktigt att belysa i diskussionen om praktik eller inte praktik, 

är att det vid båda alternativen förekommer upplevelser av brist på praktisk koppling till 

utbildningen samt ett önskemål om ännu mer praktiska färdigheter (Tham & Lynch, 2014). 

Dock kvarstår det faktum att praktik ger studenterna erfarenheter och färdigheter som de 

studenter utan praktik går miste om. 

Med hänsyn till Gustafssons (2009) kvantitativa undersökning saknas ändå fokus på 

beteendevetarstudenters subjektiva upplevelser av det beteendevetenskapliga programmet på 

Mälardalens högskola. Det fanns ett intresse av att låta studenternas egna erfarenheter stå i 

fokus och detta kunde på bästa sätt synliggöras av en kvalitativ ansats. Med en kvalitativ 

undersökning fanns möjligheten att följa upp studenternas svar med följdfrågor vid behov för 

en djupare förståelse av deras upplevelser. Detta kan skapa en rikare bredd på insamlad data 

då tillfälle för vidare reflektion på ett djupare plan kan skapas hos studenterna så att deras 

subjektiva upplevelser hamnar i fokus.  

 

 

Syfte och frågeställningar  
 

Det finns befintliga studier om socionomstudenters, sjuksköterskestudenters och 

psykologstudenters upplevelser av stress i relation till akademisk utbildning (Bates et al., 

2010; Pösö & Forsman, 2013; Sun et al., 2015). Det upptäcktes en kunskapslucka om 

beteendevetenskapliga studenters upplevelser och känslor i relation till sin teoretiskt inriktade 

utbildning. Syftet med denna studie var att undersöka beteendevetarstudenter på Mälardalens 

högskola, med fokus på deras upplevelser av att utbildningen inte leder till en specifik 

yrkesroll. Frågeställningarna var a) Vilken betydelse tycker studenterna det har att 

utbildningen inte leder till en specifik yrkesroll? b) På vilket sätt har de förhållit sig till detta 

under studietiden? c) Vad anser studenterna gällande utbildningens bidrag till färdigheter som 

behövs i arbetslivet?  

 

 

Metod 
  

Deltagare  
 

Deltagarna valdes ut med ett homogent målinriktat urval. Med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställningar var målgruppen studenter på tredje och därmed sista året på 

beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens högskola. Deltagarna rekryterades via 

Facebook med hjälp av nätverk och grupper för studenter på beteendevetenskapliga 

programmet på högskolan. Totalt genomfördes 15 intervjuer, fyra av dem utfördes via 

videochatt och resterande 11 genomfördes på platser utvalda av intervjupersonerna. Sex av 

deltagarna studerade på termin fem och resterande nio studerade på termin sex. Deltagarna 

var i åldrarna 22 till 37 år, (M = 25.2, SD = 1.04). Tre (20%) deltagare var män  och 

resterande 12 (80%)  deltagare var kvinnor, vilket på ett realistiskt sätt representerar 

fördelningen mellan könen på beteendevetenskapliga programmet, där 28% var män och 71% 

var kvinnor under perioden för datainsamlingen (https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-

mer-/Antagningsstatistik/).  
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Material  
 

Intervjuguiden utgick från de tre frågeställningarna som arbetades fram utifrån den 

litteraturgenomgång som utfördes i studiens förarbete för att avgränsa syftet. 

Frågeställningarna ämnade att på ett övergripande sätt belysa syftets olika aspekter. 

Intervjuguiden innehöll 25 frågor som vid behov kompletterades med följdfrågor. 

Intervjuguiden var uppdelad i sex områden som omfattade studier, beteendevetenskapliga 

programmet, arbetslivserfarenhet, reflektioner, framtid och demografi. 
Intervjuguiden inleddes med uppvärmningsfrågor gällande tidigare studier, om deltagaren 

studerat någonting tidigare följde frågor angående jämförelser mellan tidigare och nuvarande 

studier. Ett exempel på en fråga beträffande studier var, “Hur upplever du studiekraven på 

högskolan?”. Därefter följde frågor med hänsyn till studiens frågeställningar: a) Vilken 

betydelse har det att utbildningen inte leder till en specifik yrkesroll b) På vilket sätt har 

studenterna förhållit sig till detta under studietiden samt c) Vad anser studenterna när det 

gäller utbildningens bidrag till färdigheter som behövs i arbetslivet. 

I intervjuguidens andra område inleddes intervjufrågor med inriktning på 

beteendevetenskapliga programmet med hänsyn till frågeställningarna a) och b), dessa 

belystes genom frågor om valet av utbildning och viktiga kriterier. Vidare ingick frågor om 

förväntningar inför utbildningen och på vilket sätt programmets bredd har påverkat 

upplevelsen av studierna. En fråga från område två var “Vilken betydelse har det att 

utbildningen inte leder till en specifik yrkesroll?”. Därefter följde område tre med fokus på 

arbetslivserfarenheter med hänsyn till frågeställningarna b) och c). Detta område innehöll 

frågor rörande tidigare arbetslivserfarenheter samt om deltagarna aktivt försökt skapa egna 

erfarenheter under studietiden. Där ingick frågan “Upplever du att du fått med dig de verktyg 

som behövs i arbetslivet?”. 

I det fjärde området riktades fokus mot reflektioner med hänsyn till frågeställningarna a), 

b) och c). Där ställdes frågor angående upplevelser och insikter deltagarna nått i slutskedet av 

sin studietid som de önskat att de vetat om i ett tidigare skede. I detta område ingick även 

frågan om de önskade att ändra något i utbildningen, och avslutades med “Berätta om för- 

och nackdelar med att läsa en teoretiskt inriktad utbildning”. I det femte området följde frågor 

gällande framtiden med hänsyn till frågeställning c), där ställdes frågor beträffande hur 

deltagarna kände inför framtiden samt vad de helst skulle vilja jobba med. Därefter ställdes 

frågor om deltagarnas största lärdomar från utbildningen samt vilka verktyg de tar med sig ut 

i arbetslivet. Ett exempel från detta område var “Anser du att utbildningen kan ge dig det 

drömyrke du vill ha?”. För att runda av intervjuguiden var det sjätte området frågor om 

demografi. Där ingick frågor om kön, ålder, val av inriktning samt vilken termin de läste på 

programmet. Exempel på en av de avslutande frågorna var “Har du något mer du vill 

tillägga?”. 

Intervjuerna var semistrukturerade i syfte att genom en hermeneutisk ansats åskådliggöra 

deltagarnas subjektiva upplevelser och känslor. Samtliga frågor från intervjuguiden 

anpassades och omformulerades efter deltagarnas svar, det fanns även utrymme för tillägg 

eller frågor efter intervjuns slut. Vid datainsamlingen användes en mobiltelefon för att spela 

in intervjuerna samt en dator vid de intervjuer som utfördes via videochatt.  

 

 

Procedur  

 

Före datainsamlingen författades ett missivbrev som innehöll information om studien, de 

forskningsetiska principerna samt kontaktuppgifter till undersökningsledarna. Missivbrevet 
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delades sedan via nätverkssidor på Facebook för beteendevetenskapliga studenter på 

Mälardalens högskola i syfte att rekrytera deltagare. 

Enligt de forskningsetiska principerna informerades det om att studien utfördes i enlighet 

med informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Detta innefattade att 

deltagandet var frivilligt samt att deltagaren när som helst fick avbryta sin medverkan. 

Deltagarna försäkrades även om att eventuella personuppgifter behandlades konfidentiellt och 

att all insamlad data endast skulle användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 

2011). Samtycke erhölls via mejl när deltagarna anmälde sitt intresse för medverkan och en 

tid för intervjun bokades in. 

Fem intervjuer utfördes gemensamt av undersökningsledarna, resterande 10 intervjuer 

delades upp och undersökningsledarna genomförde fem intervjuer var. Varje intervjutillfälle 

inleddes med en sammanfattning av missivbrevet och en upprepning av de etiska principerna, 

där betoning lades på att deltagaren när som helst fick avbryta sin medverkan. Intervjuerna 

varade mellan 25 och 45 minuter och en genomsnittlig intervju var 33 minuter. 

Undersökningsledarna utgick från intervjuguiden men deltagarnas svar bestämde vilka frågor 

som skulle ställas därefter. Intervjun avrundades med att deltagarna erbjöds tillgång till den 

färdiga studien när den var sammanställd. Därefter stängdes inspelningsinstrumentet av och 

intervjuaren försäkrade sig om att deltagaren mådde bra och att intervjun inte hade orsakat 

några problem.  

 

 

Databearbetning 

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant till en total mängd på 85 A4-sidor i tolv punkters 

Times New Roman. Transkriberingen genomfördes genom en uppspelning av materialet som 

sedan skrevs in ett ordbehandlingsprogram. Undersökningsledarna transkriberade sju 

respektive åtta intervjuer var och transkriberingen baserades på talspråket gällande stavning 

samt interpunktion. 

När allt material var infört i datorerna påbörjades en förutsättningslös analys som innebar 

meningskoncentrering och tematisering med en induktiv ansats (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuerna tilldelades varsitt nummer och delades sedan upp så att båda författarna läste sju 

respektive åtta intervjuer var, därefter bytte författarna intervjuer med varandra så att båda 

författarna hade läst samtliga intervjuer. I första steget i analysarbetet markerades 

meningsenheter med bokstäver som belyste frågeställningarna a), b) och c), därefter bytte 

undersökningsledarna transkriberingar med varandra och gjorde om processen ytterligare en 

gång med det nya materialet. Detta för att se om meningsenheterna bedömdes likadant av 

båda undersökningsledarna i syfte att stärka den intersubjektiva valideringen. Det var även en 

strategi för att säkerställa att de meningsenheter som valdes ut återspeglade det centrala 

innehållet från intervjuerna. 

I det andra steget skapades ett nytt dokument för varje frågeställning (a, b och c) där de 

markerade styckena från transkriberingarna kopierades in i tillhörande dokument. För varje 

frågeställning skapades listor med de meningsenheter som kopierats in utifrån deltagarnas 

svar, där de olika intervjuernas nummer framgick. Listornas sammanlagda data motsvarade 

10 A4-sidor, där frågeställning a) omfattade tre A4, b) omfattade två A4 och c) bestod av fem 

A4-sidor. 

Innan det tredje steget i analysen skapades kopior på listorna från a), b) och c), så att de 

sparades i sin helhet. Anledningen till det var för att kunna återgå till originallistorna i ett 

senare skede för att kunna säkerställa att meningsenheterna verkligen representerade 

intervjuerna. Detta var ännu ett steg i strävan att stärka den intersubjektiva valideringen samt 

för att öka transparensen i analysens gång. I det tredje steget gick båda undersökningsledarna 
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igenom listorna igen, för att slå ihop upprepningar inom samma intervju. Exempel på 

upprepningar från frågeställning a) var “vi har många möjligheter, hamnar inte i ett fack” 

som slogs samman med “vi får en bred utbildning och kan jobba inom många olika 

områden”. Exempel på upprepningar från frågeställning b) var “arbetslivserfarenhet är en 

viktig del” som slogs samman med “man måste skaffa sig erfarenhet för att kunna söka vissa 

jobb”. Exempel på upprepningar från frågeställning c) var “jag har lärt mig att det finns fler 

perspektiv” som slogs samman med “jag kan sätta mig in i den andres perspektiv och vice 

versa, vi kan förstå varandra och mötas”. Detta steg innebar en försäkran om att all data i 

dokumenten verkligen besvarade de aktuella frågeställningarna a, b och c samt en reducering 

av mängden data till en mer överskådlig sammanfattning. Efter det tredje steget var den 

samlade mängden data reducerad från 10 A4-sidor till fyra A4-sidor. 

I fjärde steget slogs datan i respektive frågeställning ihop till tre sammanfattade listor, en 

för varje fråga (a, b och c). Här togs intervjuernas numeriska angivelse bort för att bredda 

fokus från delarna till frågeställningarnas helhet, i enlighet med den “hermeneutiska cirkeln” 

(Wedin & Sandell, 2004). Därefter kodades de olika svaren med siffror beroende på deras 

innebörd. I frågeställning a) skapades fyra olika kodningar, exempel på det var att alla svar 

som berörde “breddade möjligheterna till arbete” kodades med siffran (1), “möjligheter till 

vidare studier” kodades med (2), “orolighet och otydlighet” fick kod (3), och “drivkraft” fick 

kod (4). I frågeställning b) framgick kodningen (5) som berörde “positivt att skapa egna 

erfarenheter,” och “svårighet att hitta jobb för utbildningen” kodades med (6). I frågeställning 

c) uppkom tre kodningar, “kompletterande kurser” fick kodning (7), “personlig utveckling” 

fick kod (8) och “saknar den praktiska kopplingen” kodades med (9). 

Därefter ordnades koderna i en numerisk lista, från kod (1) till (9), vilket tydliggjorde att 

det inom respektive frågeställning var flera teman som förekom upprepade gånger, dessa 

slogs ihop med dem inom samma kodning. Exempelvis inom kodning (1), “bredden ger 

många möjligheter och jobb”, “bred utbildning, jag kan jobba med flera saker” samt “vi har 

många valmöjligheter, är inte bundna till ett visst yrke utan kan prova på många olika 

inriktningar” dessa bildade ett undertema som namngavs “möjligheter till olika typer av 

jobb”. Vidare reducerades meningsenheterna till en mer koncentrerad enhet, för att få en mer 

överskådlig helhet med fokus på att innebörden och meningens betydelse bevarades. 

Innan det sjätte steget stämde undersökningsledarna av det kodade materialet med 

originalkodningarna för att se hur samstämmiga de var innan analysarbetet fortskred. I sjätte 

steget lades alla koncentrerade enheter in i en tabell som skapades för att åskådliggöra 

deltagarnas subjektiva upplevelser. I enlighet med det induktiva förhållningssättet utgick 

undersökningsledarna från meningsenheterna (delarna) till de koncentrerade enheterna och 

arbetade mot underteman och slutligen teman som återspeglade studiens syfte (helheten). 

Exempel på denna process var att meningsenheten “jag saknar den praktiska kopplingen till 

det teoretiska vi lärt oss” koncentrerats till “saknar praktiska kopplingen till teorierna” 

skapade ett undertema “otydlighet”, som slutligen bildade temat “svårigheter i att omsätta 

teorin i praktiken” (Kvale & Brinkmann, 2009). Tabell 1 redovisar tre nivåer, koncentrerad 

enhet/undertema/tema som kopplades samman med respektive frågeställning (a, b och c) för 

att på ett induktivt sätt synliggöra meningsfulla teman utifrån deltagarnas berättelser.  

Den tidiga litteraturgenomgången gav undersökningsledarna en förförståelse och inblick i 

studiens område men skapade även förutsättningar för studiens genomförande. 

Undersökningsledarna utgick ändå från en induktiv ansats med en öppenhet inför vad 

databearbetningen och analysens process skulle resultera i. Databearbetningen och analysen 

genomfördes noggrant och i flera upprepade steg av båda undersökningsledarna för att på ett 

systematiskt sätt uppnå reliabilitet och intersubjektiv validering. Det utfördes ett 

interbedömmarreliabilitetstest där två utomstående personer, oberoende av varandra läste 

igenom två olika transkriberingar och kryssade i varsin lista med meningsenheter. Dessa två 
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listor jämfördes sedan med undersökningsledarnas gemensamma listor, vilket gav en Cohen´s 

Kappa på .74 och .79. Därefter tillfrågades även två deltagare att läsa igenom det 

sammanställda resultatet. De båda bekräftade resultatets relevans och ansåg att resultatet 

överensstämde med deras upplevelser, på så sätt genomfördes en deltagarvalidering.  

 

 

Resultat  
 

Studiens analys resulterade i tre teman, ambivalens, stärkt initiativförmåga och svårighet att 

omsätta teorin i praktiken. Dessa tre teman bestod av nio underteman; möjligheter till olika 

typer av jobb, delmål, stress och oro inför yrkeslivet, drivkraft, egna erfarenheter som en 

styrka, ansvaret ligger hos individen, söka möjligheter till vidareutveckling, kunskap om sig 

själv och andra samt otydlighet. Dessa nio underteman bestod sammanlagt av 24 

koncentrerade meningsenheter. Resultaten presenteras översiktligt i Tabell 1 och illustreras 

med hjälp av citat som belyser det centrala från deltagarnas upplevelser med hänsyn till 

frågeställningarna och syftet. Resultaten förtydligas även genom beskrivningar av deltagarnas 

subjektiva upplevelser för att synliggöra variationen i de teman som skapats. 
 

Tabell 1 

Sammanställning av studenternas upplevelser av beteendevetenskapliga programmet  

Koncentrerad meningsenhet 

(exempel) 

Undertema Tema 

Man kan göra så mycket som 

ändå har med människor att 

göra                                 

  

Utbildningens bredd ger många 

valmöjligheter och jobb                                      

 Möjligheter till olika typer av 

jobb 

 

De öppnar upp möjligheter 

till fördjupning 

  

Delmål på väg till målet    

Möjlighet att bygga vidare  

på min utbildning åt flera håll 

 Delmål Ambivalens 

Det skulle vara skönt att känna 

att man blir ”det där”, det blir 

mer tydlighet  

  

Finns det inget jobb som passar 

en nyexaminerad 
Stress och oro inför yrkeslivet   

Frustrerad över att vissa jobb 

efterfrågar en viss examen, 

otillräcklighet 

  

Synen har breddats, sporrad, 

kanske vill forska 
 
Drivkraft  

 

Får kämpa extra mycket för att 

visa vad man har lärt sig 
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Koncentrerad meningsenhet 

(exempel) 

Undertema Tema 

Försöker hitta jobb för 

arbetslivserfarenheter 

 Stärkt 

initiativförmåga 

Svårt att hitta jobb som är 

relevanta för utbildningen  

 

Ansvaret ligger hos individen 
 

Det blir svårt att kombinera  

heltidsstudier med jobb 

  

 

 

Behöver läsa fler kurser, 

exempelvis juridik 

Söka möjligheter till 

vidareutveckling 

 

Saknar praktiska erfarenheter    

Relevant att hålla 

professionella samtal  

  

Utbildningen bidrar till min 

individuella utveckling  

  

Medvetenhet om samspelet 

mellan människor, man ser 

saker från olika perspektiv  

 
Kunskap om sig själv och andra   

Svårighet att 

omsätta teorin i 

praktiken 

Bemötande, se hela människan   

Saknar praktiska kopplingen 

till teorierna 

 

Otydlighet 
 

Vad är unikt med oss, vad  

kan utbildningen leda till  

  

 

 

Beteendevetarstudenters upplevelse av ambivalens  
 

Utifrån frågeställning a) gällande studenternas upplevelser av att utbildningen inte leder till 

en specifik yrkesroll, utarbetades det i analysen fyra underteman som bildade temat 

ambivalens. Temat ambivalens rapporterades av alla studenter och utgick ifrån deras 

redogörelse av att utbildningens bredd skapade möjligheter till olika typer av jobb och att den 

kunde ses som ett delmål på väg till drömyrket. Ambivalensen grundades även på att 

studenterna uttryckte en stress och oro inför yrkeslivet som samtidigt bidrog till en drivkraft 

till att visa vad en beteendevetare kan bidra med. 
  

Möjligheter till olika typer av jobb. Detta undertema innehöll tre koncentrerade 

meningsenheter och innebar att deltagarna uttryckte att utbildningens bredd öppnade upp för 

många möjligheter för dem efter avslutade studier. De olika valmöjligheterna kunde innebära 

att de kunde studera vidare, jobba inom många olika områden samt att de inte behövde 

bestämma sig för ett yrke utan kunde prova sig fram. Deltagare 11 beskrev det enligt 

följande: “Bredden gör programmet väldigt attraktivt, jag har fått en bred och bra grund för 

framtiden“. Möjligheterna beskrevs även av deltagare 8: “Med tanke på att jag inte vet vad 

jag vill jobba med så har jag en stor bredd, det är positivt”. 
  
Delmål. Detta undertema innehöll två koncentrerade meningsenheter som innebar att 

studenterna upplevde att utbildningen kunde ge dem möjligheter att nå sitt drömyrke eller 

mål men att vägen dit visade sig bli längre än de först tänkt sig. Det framkom att vissa 

deltagare hade specifika mål som utbildningen inte kunde uppnå men att de nu såg andra 

möjligheter till att nå sina mål och menade att utbildningen varit ett delmål på vägen till 
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drömyrket. Deltagare 3 beskrev undertemat enligt följande: “Jag känner att jag inte kan börja 

där jag vill utan behöver läsa mer kurser”. 
  
Stress och oro inför yrkeslivet. Detta var ett undertema som innefattade tre koncentrerade 

meningsenheter och berörde stressen deltagarna kände inför vad framtiden skulle innebära. 

Då deltagarna studerade sista året var en förekommande oro ifall de inte skulle vara 

anställningsbara efter avslutad utbildning. Det framkom att flera deltagare upplevde en 

otydlighet inför vad en färdig beteendevetare kan göra ute i arbetslivet. Deltagare 9 

förklarade följande: “Det är svårt att förstå vad det är vi läser och hur det kommer se ut i 

arbetslivet”. Detta beskrevs även av deltagare 15 som uttryckte sin åsikt enligt följande: 

“Men samtidigt vet jag inte vilka jobb man kan söka eller vilka jobb vi faktiskt kan göra, det 

är svårt att veta om min utbildning duger”. 
  

Drivkraft. Detta var ett undertema som innefattade två koncentrerade meningsenheter. 

Från intervjuerna framkom det att flera studerande såg utbildningens bredd som en drivkraft 

att skapa sina egna förutsättningar och inriktningar i arbetslivet. Det blev tydligt att bredden 

inte enbart innebar en stress utan även en motiverande faktor att själv visa sin kompetens och 

sitt breda kunskapsområde. Deltagare 14 beskrev sin upplevelse: “Det finns många 

möjligheter men man får kämpa extra för att visa vad man kan och vad man lärt sig”.  

 

 

Beteendevetarstudenter får en stärkt initiativförmåga  

 

Frågeställning b) gällande studenternas förhållningssätt till utbildningens bredd och teoretiska 

innehåll, bidrog i analysen till två underteman som skapade temat stärkt initiativförmåga. Den 

stärkta initiativförmågan utgick från studenternas upplevelser av att de på grund av 

utbildningens bredd såg sin möjlighet att skapa egna erfarenheter som en styrka i 

utbildningen. Det andra undertemat baserades på att studenterna upplevde att det kunde vara 

svårt att hitta jobb vid sidan av studierna och att kombinera studierna med jobb, men att 

ansvaret ligger hos individen. Detta var ett tema som upplevdes av samtliga studenter.  
  

Egna erfarenheter som en styrka. Detta undertema innehöll två koncentrerade 

meningsenheter och representerade aspekter om hur studenterna hade förhållit sig till 

utbildningen, studierna och sig själva. Det framkom att studenterna hade positiva upplevelser 

kring att de själva fick skapa egna arbetslivserfarenheter, då det stärkte deras självförtroende 

inför det kommande yrkeslivet. De menade att de själva kunde söka sig till jobb de var 

intresserade av och på så sätt få in en fot i yrkeslivet redan under studietiden. Deltagare 9 

förklarade följande: “Jag har försökt vara aktiv under studietiden för att skapa erfarenheter, 

speciellt under sommaren, så att man blir mer attraktiv på arbetsmarknaden”. 
  

Ansvaret ligger hos individen. Detta undertema innehöll två koncentrerade meningsenheter 

och representerade studenternas rapportering av svårigheterna i att finna relevanta jobb till 

utbildningen. Det framkom att studenterna kände en kluvenhet i att behöva kombinera 

heltidsstudier med jobb och att det påverkade studierna negativt. Deltagare 13 beskrev 

följande: “Att skapa egna erfarenheter är alltid bra att lära sig men det är lite negativt att man 

måste göra allting själv, att man förutom heltidsstudier ska ha ett extrajobb också för att få 

erfarenheter liksom, det blir svårt att klara av allt det samtidigt”.  
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Beteendevetarstudenter känner svårigheter att omsätta teorin i praktiken  

 

Frågeställning c) gällande studenternas upplevelser av de färdigheter och verktyg de fått med 

sig inför arbetslivet, belystes i analysen av tre underteman som bildade temat svårighet att 

omsätta teorin i praktiken. Det tredje och sista temat baserades på 14 av 15 studenters 

upplevelser. Temat grundades på att studenterna saknade behörighet för vissa jobb och var 

tvungna att söka möjligheter till vidareutveckling och komplettera med extra kurser. Vidare 

så rapporterade studenterna en otydlighet i sin yrkesroll, de saknade den praktiska kopplingen 

till sina studier samt en tydlighet i vad som är unikt med en beteendevetare. Slutligen 

rapporterade studenterna att de upplevde att utbildningen gett dem en kunskap om sig själv 

och andra, där de fått en förståelse för hur de ska bemöta och se andra människor och en 

ökad trygghet i sig själva. 
 

Söka möjligheter till vidareutveckling. Detta undertema innehöll fyra koncentrerade 

meningsenheter som innebar att studenterna upplevde att de måste komplettera sin utbildning 

med kurser utöver programmet för att uppnå en högre anställningsbarhet. De upplevde att de 

saknade en del kurser för att kunna söka sig till vissa yrkesområden som annars passat en 

beteendevetare. Deltagare 6 uttryckte sin åsikt enligt följande: ”Jag vill förtydliga vikten av 

juridik, nästan alla yrken styrs av juridik. Visst jag kan läsa mig till det privat eller i yrket 

men jag vill ha papper på det!”. Detta beskrev även deltagare 9: “Jag saknar juridik och det är 

något jag kommer få läsa vidare till, här går socionomer före mig vid anställning”.  Deltagare 

8 kände också ett behov av vidareutveckling och uttryckte sig följande: “Jag måste 

vidareutveckla min kompetens med juridik och KBT, fast KBT får vi ändå inte via skolan”.  
  

Kunskap om sig själv och andra. Detta var ett undertema som innefattade tre 

koncentrerade meningsenheter och innebar som namnet antyder, att studenterna upplevde att 

de under studiernas gång utvecklat ett annat tankesätt. De hade fått ett bredare perspektiv och 

hade fått ett mer professionellt sätt att bemöta andra människor på. Studenterna upplevde att 

de hade blivit mognare i sitt sätt att tänka och att de kunde se situationer ur flera olika 

perspektiv, det fanns inte bara ett rätt och ett fel. Deltagare 13 beskrev följande: “Man kan 

reflektera på ett helt nytt sätt och ta in andras perspektiv och man ser inte allt som svart eller 

vitt utan kan se nyanser av grått istället”. Detta rapporterade även deltagare 1 som uttryckte: 

“Har lärt mig hur människor fungerar i grupp, hur man förhåller sig till varandra och till 

normer. Det är en lärdom att kunna förhålla sig till etik, hur man behandlar andra, hur 

människor fungerar och hur man tänker om sig själv, om det man gör sker av en slump eller 

sker av en påverkan”. 
  

Otydlighet. Detta tema innefattade två koncentrerade meningsenheter där studenternas 

upplevelser kring de förutsättningar och verktyg som de fått under studiernas gång framkom. 

Studenterna uttryckte en del åsikter kring svårigheter kring att applicera de teoretiska 

kunskaperna i praktiken när de inte fått tydlighet i hur kunskaperna kan användas i 

arbetslivet. Här uttrycktes även en önskan om mer riktlinjer och vägledning i hur yrkesrollen 

för en beteendevetare kan se ut. Deltagare 11 uttryckte följande: “Jag har lärt mig mycket 

men inte hur man ska tillämpa det i arbetslivet, vi har fått ett stort paket med oss men allt 

känns inte relevant eller användbart”.  
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Diskussion  

 

Syftet med denna studie var att undersöka beteendevetarstudenter på Mälardalens högskola 

med fokus på deras upplevelser av att utbildningen inte leder till en specifik yrkesroll. 

Studiens databearbetning genererade tre övergripande teman. Frågeställning a) som berörde 

vilken betydelse studenterna tyckte det hade att utbildningen inte leder till en specifik 

yrkesroll resulterade i temat ambivalens som upplevdes av alla studenter. Frågeställning b) 

som handlade om på vilket sätt de hade förhållit sig till detta under studietiden genererade 

temat stärkt initiativförmåga vilket även rapporterades av samtliga studenter. Frågeställning 

c) om vad studenterna ansåg gällande utbildningens bidrag till färdigheter som behövs i 

arbetslivet resulterade i temat svårighet att omsätta teorin i praktiken. Detta var ett tema som 

grundades på 14 studenters erfarenheter.  

 

 

Ambivalens  

 

Det framkom att beteendevetarstudenterna i studien upplevde att de kunde se både för- och 

nackdelar med bredden på utbildningen. De menade att det var positivt att den gav dem 

möjligheter att söka sig till olika typer av arbeten som var inom området för utbildningen. 

Detta resultat kan relateras till studien av Tham och Lynch (2014) som visade att 

socionomstudenter hade valt programmet för dess bredd. De ansåg att utbildningen gav 

möjligheter till många olika arbeten efter examen som berörde området att jobba med 

människor. Det kan även kopplas till Bieter et al. (2014) där det bland annat framkom att 

många studenter väljer att studera vidare på grund av de jobbmöjligheter som utbildningen 

skapar förutsättningar till. 

Studenterna i studien rapporterade både inre och yttre krav som gällde deras brist på 

färdigheter samt om de kunde möta framtida arbetsgivares förväntningar. Detta ökade 

studenternas stress inför framtiden och de försökte därför under studiernas gång söka egna 

jobb för att skapa en erfarenhetsmässig grund inför det kommande arbetslivet. Denna 

tolkning kan jämföras med Lin och Haung´s (2013) forskning om de stressorer som uppstår i 

samband med högskolestudier, de förklarar precis som Levi (2001) att det handlade om inre 

och yttre krav som skapade stress hos individen. 

Resultatet visade även att bredden på utbildningen fick studenterna att uppleva den som 

otydlig då de kunde känna en stress och oro inför sin avsaknad av en tydlig yrkesroll samt 

inför vad de skulle kunna jobba med. Studiens resultat kan kopplas till Bieter et al. (2014) 

studie som visade att många var osäkra inför vad som skulle hända efter examen samt att det 

finns ett behov av att utbildningen eller universitetet hjälper studenten att förbereda sig inför 

det kommande arbetslivet. Detta kan även jämföras med tidigare forskning där det enligt 

Bovier och Perneger (2007) framkom att praktiska förberedelser och färdigheter spelar en 

stor roll för att studenterna ska känna en tillfredsställelse och trygghet i sin kompetens och 

senare i sin framtida yrkesroll. 

 

 

Stärkt initiativförmåga  

 

Resultatet visade att studenterna kände en positivitet inför att ta egna initiativ och skapa 

arbetslivserfarenheter, de menade att det gav dem möjligheten att välja vilket område de 

själva var intresserade av. Vilket kan jämföras med studien av Bieter et al. (2014) som 

menade att ansvaret för framtida möjligheter till jobb ligger på individen själv.  Detta kan 

även kopplas till Sousa et al. (2015) studie där det framkom att högskolestudier innebär en 
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förväntan på individen att vara mer självständig och ta eget ansvar. Resultatet visade även att 

studenterna upplevde en svårighet med att finna relevanta jobb till utbildningen samt även en 

stress över att lyckas prestera inom både studier och arbete. Vilket kan relateras till Sousa et 

al. (2015) som menade att den stress som upplevs i samband med studier relateras till hela 

processen av vad det innebär att studera; att lära sig nya saker, att anpassa sig till en ny miljö 

och ett nytt system, osäkerheten inför förändringarna och kraven på att prestera samt 

utvecklas under studietiden. Studenterna som rapporterade att utbildningens bredd gav dem 

en ökad motivation och förmåga att själv skapa erfarenheter kan ses i relation till Beiter et al. 

(2014) som beskrev att målet med att studera kan vara att nå någon form av personlig 

framgång och att många anser att en utbildning kan vara nyckeln till framgång senare i livet.  

 

 

Svårighet att omsätta teorin i praktiken  

 

Studiens resultat kring studenternas upplevelse av att de inte fick en tydlig yrkesroll eller 

kunskap att applicera teorierna i praktiken kan ses i relation till de teoretiska begreppen 

gällande stress och rollstress. I denna studie framkom det att studenterna upplevde en 

avsaknad av färdigheter som var relevanta för en framtida yrkesroll. Detta var ett exempel på 

en tolkning som gjordes i analysarbetet som kan kopplas till Sun et al. (2015) studie som 

visade att studenter ofta upplevde en stark stress relaterad till sin yrkesroll. Denna rollstress 

hörde ihop med deras osäkerhet inför att praktisera och utföra det de studerat till. 

Resultatet visade även att studenterna uppgav en önskan om praktisk koppling till de 

teorier som de lärt sig för att förstå hur de skulle kunna relatera utbildningen till sin yrkesroll 

som nyexaminerad beteendevetare. De beskrev en oro över den otydlighet de kände inför sina 

kommande arbetsuppgifter och brist på praktiska färdigheter. Detta resultat kan jämföras med 

studien av Hopmann (2009) där det beskrevs att teorier kan förbereda de studerande inför de 

praktiska momenten de ska utföra i yrkeslivet men de kan inte ensamt ge de nödvändiga 

färdigheter som yrkesrollen innebär. Resultatet kan även kopplas till studien av Beiter et al. 

(2014) där det tydliggjordes att de faktorer som enligt studenterna övervägande orsakade 

stress var att lyckas med studierna samt tankar och oro inför framtiden. Förberedelserna inför 

framtidens yrken ska lyftas fram under studiernas gång menar Pösö och Forsman (2013) som 

menar på att studenter borde få en realistisk uppfattning om sitt yrke. På så sätt kan en 

koppling mellan teori och praktik bli ett värdefullt verktyg för studenterna att finna en 

mening i det de gör (Tiboris & Danforth, 2016).  

Utöver dessa teoretiska jämförelser finns möjligheter till andra tolkningar av resultaten. 

Resultatet hade exempelvis kunnat kopplas till ett mer utvecklingspsykologiskt perspektiv 

med tidiga faser i en utveckling av en yrkesidentitet (Tham & Lynch, 2014). Detta kunde i så 

fall relateras till studenternas rapportering om att de själva fick bygga vidare på sin 

kompetens efter avslutad utbildning.  

 

 

Metoddiskussion  

 

Hot mot reliabiliteten och validiteten kan vara att all data i denna studie baserades på 

studenternas upplevelser vid tillfället för intervjuerna. Deras upplevelser kan tänkas 

representera att de befinner sig i slutet av sin utbildning och kan möjligtvis förändras över tid. 

Då programmet inte har någon praktik har deltagarna inte kunnat bedöma sin användning av 

de färdigheter utbildningen lett till, utan egentligen uttalat ett antagande om framtiden. En 

annan begränsning i studien kan vara att undersökningsmetoden bestod av intervjuer och 

därmed var undersökningsledarna medskapare till svaren i och med intervjuareffekten. Det 
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innebär att undersökningsledarna omedvetet kan ha påverkat resultaten genom sin närvaro 

och sina frågor. En annan begränsning var att undersökningsledarna var något ovana vid de 

första intervjuerna och följde intervjuguiden mer strikt. En möjlig begränsning i studien var 

att några av intervjuerna som utfördes via videochatt ibland avbröts på grund av svag 

internetuppkoppling. Detta gjorde att det tog en stund att återkomma till samtalet. Analysen 

utfördes parallellt med insamlingen av data och då framkom det efter hand att inte alla frågor 

från intervjuguiden gav svar på studiens frågeställningar. 

Studiens styrkor var att författarna utgick från en induktiv ansats för att inte ha en 

förutbestämd bild om vad slutresultatet skulle bli, utan att i induktiv anda låta meningen eller 

betydelsen träda fram allt eftersom analysen fortskred. En av styrkorna i studien var valet av 

insamlingsmetod då den kvalitativa metoden i detta fall gav en hög kvalité på data. I och med 

att undersökningsledarna inte på förhand visste var resultatet skulle leda var det fördelaktigt 

att använda en kvalitativ metod. Detta för att på så sätt få en inblick i studenternas 

erfarenheter och låta deras upplevelser forma resultatet. Fokus låg på att framhäva 

studenternas upplevelser av att studera på ett teoretiskt utformat program i förhållande till sitt 

framtida yrkesliv. Uppföljningsfrågor kunde ge studenterna en reflektion ur flera synvinklar 

och beskrev därmed ytterligare information på ett djupare plan än vad en kvantitativ 

undersökning skulle gett.  

Frågorna som inte specifikt besvarade studiens frågeställningar behölls då de visade sig ge 

information till helheten och ledde till meningsfull och berikande analys. Det har medvetet 

redovisats en mängd koncentrerade meningsenheter i resultatdelen för att tydliggöra 

undersökningsledarnas analys- och tolkningsarbete gällande stegen från enhet till undertema 

och sedan ett tema. Deltagarnas beskrivningar redovisas med citat för att ge läsaren en ökad 

insyn i materialet på insamlad data. 

När undersökningsledarna blev mer bekväma med intervjusituationen gav svaren mer 

berikande information och intervjuerna flöt på och gav innehållsrika beskrivningar. En fördel 

med urvalet var att deltagarna studerade på olika terminer, de var i diverse åldrar och hade 

olika etniska bakgrunder. En annan fördel med urvalet var att deltagarna plockades ut genom 

ett homogent målinriktat urval för att få tag på den målgrupp som bäst kunde besvara 

frågeställningarna utifrån sina erfarenheter och upplevelser. En annan styrka med studien var 

att det framkom tydliga resultat och för att stärka studiens reliabilitet genomfördes ett 

interbedömarreliabilitetstest. Utöver detta gjordes en deltagarvalidering där två deltagare utan 

anmärkning läste igenom resultatet och ansåg att det överensstämde med deras upplevelser. 

Detta bekräftade studiens relevans och ökade undersökningens trovärdighet. Mättnad i det 

insamlade materialet uppstod utifrån att 15 studenter deltog i studien och 

undersökningsledarna därmed kunde se tydliga tendenser i resultatet.  

 

 

Slutsatser  

 

Utifrån tidigare forskning illustrerades det att rollstress förekommer inom både teoretiska och 

professionsinriktade utbildningsprogram. Därför är det viktigt att belysa att det oavsett 

alternativ förekommer önskemål om ännu mer praktiska färdigheter (Tham & Lynch, 2014). 

Dock kvarstår det faktum att de utbildningar som erbjuder praktik ger studenterna 

erfarenheter och färdigheter som studenter utan praktik går miste om. 

Något som studien bidrog till var att belysa studenternas ambivalens då de uttryckte både 

positiva och negativa aspekter av utbildningens bredd på Mälardalens högskola. Den positiva 

aspekten var förenad med studenternas stärkta initiativförmåga vilket kan tolkas som ett sätt 

för dem att hantera den rollstress som uppkom. Detta kan även vara ett sätt för dem att skapa 

egna erfarenheter för att få relevanta färdigheter inför framtiden. 
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Studien kan vara svår att replikera då de beteendevetenskapliga programmen ser olika ut 

runt om i Sverige men studien kan användas som underlag för vidare forskning inom 

området. Inför framtida forskning uppmuntras det till en kombination av kvantitativ och 

kvalitativ undersökning på ett större urval för att på bästa möjliga sätt få ett generaliserbart 

resultat. Det kan vara värdefullt att jämföra beteendevetarstudenter från olika högskolor där 

de finns tillgång till praktik och därefter jämföra resultatet med denna studie för att se om 

praktiken tillför någon ytterligare färdighet. 

Studiens resultat kan användas för att skapa en bättre anknytning till arbetslivet, kanske 

med förslag på ett närmre samarbete med studievägledare på Mälardalens högskola. Detta för 

att ge beteendevetarstudenter karriärvägledning samt möjligheter till kontakter i arbetslivet 

via högskolan.  
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